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قهرمانیسباستینفتلدر
«جایزهبزرگ»فرمولیکبرزیل
سباســتین فتل در مســابقه گرند پری فرمول
یــک برز یــل بــه قهرمانــی رســید .لوییــس
همیلتون ،مدعی قهرمانی در این مسابقه چهارم شد.
ب ه گزارشیورواسپورت،سباستینفتلرانندهتیمفراری
در مســابقه گرند پری برزیل بــه قهرمانی رســید .فراری
از ماه جــوالی که در گرند پری مجارســتان بــه قهرمانی
رسیده بود ،قهرمانی نداشت.والتری بوتاس با اختالف
زمانــی  ۲,۷ثانیــه از فتــل نفــر دوم بــود کــه از خــط پایان
گذشت .کیمی رایکونن از فراری نفر سوم بود و توانست از
همیلتون جلو بزند و زودتر از خط پایان بگذرد.
همیلتون در دور تعیین خط این مســابقه نیز موفقیت
زیــادی نداشــت و از دور خارج شــده بــود.در دور تعیین
خط ،والتری بوتاس زودتر از همه از خط پایان گذشــته
بود.

نایبقهرمانی بانوی اصفهانی
در لیگ کوهستان کشور
بانویدوچرخهسوار اصفهانی گفت:در آخرین
مرحلــه لیــگ دوچرخهســواری کوهســتان
کشور ،در بخش بانوان موفق به کسب مقام دوم شدم.
شــیوا توکلی اظهار کــرد :هفته پیــش ســومین و آخرین
مرحله لیگ دوچرخ هســواری کوهستان کشــور (کراس
کانتری) در دو بخش آقایان و بانــوان به میزبانی بروجن
برگزار شــد.وی با بیان اینکــه در بخش بانــوان موفق به
کسب مقام دوم شده ،افزود :در مرحله اول این رقابتها
مقــام ســوم را بــه دســت آوردم و در مرحلــه دوم ،پنجــم
شدم.بانوی دوچرخهسوار اصفهانی عنوان کرد :به طور
گهــا و رقابتهای
کلی گرفتن یــک نتیجه خــوب در لی 
قهرمانــی کشــور میتوانــد در انتخابمان بــرای دعوت و
حضور در تیمملیبهمنظور شرکتدر مسابقاتقهرمانی
آسیابسیار تاثیرگذار باشد.ویخاطرنشان کرد:البتهمن
همیشهبهاردویتیمملیدعوتمیشوم؛ امادر نهایت
یک نفر که باتجربهتر است ،اعزام میشود.

دو وقفه در لیگ برتر هندبال
بعداز پایاننیمفصللیگبرترهندبالمردان،
تهــا بــا یــک وقفه یــک ماهه
ادامــه ایــن رقاب 
روبهرو شده است.
به گزارش ایســنا ،ســی امین دوره لیگ برتــر هندبال 19
آبان ماه به نیم فصل رسید و دور برگشت این رقابت ها از
 17آذر ماه پیگیری می شــود ،بنابراین این مسابقات با
یک وقفه یک ماهه روبه رو خواهد بود .از طرف دیگر به
دلیل برگزاری اردوهای تیم ملی هندبال ،این رقابتها
باز هم با یک وقفه یک ماه و نیمه روبه رو می شود.

تعدادتیمهایمسابقاتوالیبالقهرمانیجهانبه 24رسید

باباصفری:

ماچکبهترین گزینهبود
ســنگربان لژیونــر تیــم ملــی
هندبال ایران گفــت :آرزوی هر
مربیایناست کهباتیمیمانندایران کار
کند ،چــون میتواند بــا این پتانســیل به
قهرمانیآسیافکر کند.محسنباباصفری
در گفتوگــو بــا فــارس ،در مــورد دربــی
بخارســت و پیروزی برابر دینامو در هفته
دهــم رقابتهای لیــگ هندبــال رومانی
اظهــار داشــت :ایــن مســابقه ماننــد در بــی اســتقالل و
پرسپولیس در فوتبال ایران است و حساسیت زیادی برای
مــردم و بازیکنــان دارد .بــازی خوبــی بــود و هــر دو تیــم،
مخصوصــا ســتارههای ایرانــی حاضــر در میــدان ،عملکرد
خوبی از خود به نمایش گذاشتند .خدا را شکر که تیم ما به
تهــای لیگ
پیــروزی رســید و توانســتیم صدرنشــین رقاب 
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پورتوریکو و کوبا سهمیه جهانی گرفتند

شویم.وی درمورد انتخاب بروت ماچک
به عنوان سرمربی تیم ملی هندبال ایران
خاطرنشــان کــرد :واقعــا هندبــال ایــران
پتانسیلبسیار باالییدارد.هیچتیمیبه
اندازه ایران ستاره و مهره ندارد و آرزوی هر
مربی این اســت که با تیم ایــران کار کند؛
چون میداند که میتواند با داشتن این
مهر ههــا بــه قهرمانــی در آســیا فکــر کند و
حتی نگاهی به درخشــش در جام جهانی  ٢٠١٩هم داشته
باشد.سنگربانلژیونرتیمملیهندبالایران گفت:منفکر
میکنمدر حالحاضربروتماچکبهترین گزینهبود؛چون
ما زمان بسیار کمی داریم و چک هم شناخت کافی از ایران
و تک تک بچهها و روحیات ما دارد که این امر میتواند روند
کار را سریعتر کند .

تیمهایملیوالیبالپورتوریکو
و کوبا با کســب رتبههای اول و
دوم مســابقات انتخابــی مــردان جهان
ســال  2018در منطقه نورسیکا ،سهمیه
جهانی دریافت کردند.به گزارش فارس،
مســابقات والیبال انتخابی مردان سال
 2018جهان در منطقه نورسیکا که از روز
جمعهباحضور چهار تیمپورتوریکو ،کوبا،مکزیکو گواتماال
به میزبانی کوبا آغاز شده است ،به پایان رسید .در سومین
روز اینرقابتهادودیدار برگزار شدوتیمهایمکزیکو کوبا
سهبرصفربرابر گواتماال وپورتوریکوبهپیروزیرسیدند.پس
از پایان این رقابت ها تیم های پورتوریکو ،کوبا و مکزیک با
 10امتیاز در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند و تیم گواتماال

بدون امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت.
مکزیــک به رغــم امتیــاز برابــر با تیــم های
اول و دوم ،به دلیــل میانگین پوئن های
کمتر از راه یابی به رقابت ها جهانی ســال
 2018بازماند.
بدین ترتیب چهره  24تیم شرکت کننده
در نوزدهمیــن دوره مســابقات والیبــال
قهرمانــی مــردان جهــان مشــخص شــد.تیمهای ایــران،
چین ،ژاپن ،اســترالیا ،فرانســه ،هلند ،اســلوونی ،روسیه،
صربســتان ،فنالند ،بلژیک ،ایتالیا ،بلغارســتان ،لهستان،
برزیل ،آرژانتین ،تونس ،مصــر ،کامرون ،آمریکا ،جمهوری
دومینیکن ،کانادا ،پورتوریکو و کوبا  24تیم شــرکت کننده
در این رقابت ها هستند.
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رئیس فدراسیون وزنه برداری هشدار داد

خطربزرگبیخ گوشوزنهبرداریایران

رئیـس فدراسـیون وزنـه بـرداری گفت :ما
بلیـت ملـی پوشـان را تهیـه کردیـم؛ امـا
خبـری از صـدور ویـزای اعضـای تیـم از سـوی
سـفارت آمریـکا نیسـت .به گـزارش «ورزش سـه»،
شـمارش معکـوس بـرای اسـتارت رقابـت هـای
جهانـی وزنـه برداری  ۲۰۱۷آغاز شـده و زنگ شـروع
ایـن رقابـت هـا دو هفتـه دیگـر در آناهیـم آمریکا
به صدا درخواهد آمد.
با توجــه بــه غیبــت  ۱۰کشــور در رقابت هــای جهانی
 ،۲۰۱۷ایران بخت نخست قهرمانی در این مسابقات
به شمار می رود؛ اما هنوز وضعیت صدور ویزای ملی
پوشان ایرانی مشخص نیست.
ایــن مســئله نگرانــی هــای زیــادی را در میــان اهالی
وزنهبــرداری و حتــی ملــی پوشــان حاضــر در اردو به
وجــود آورده اســت .بــرای اطــاع از آخریــن وضعیت
اعــزام وزنــه بــرداران بــه آمریــکا بــا رئیس فدراســیون
وزنه برداری تماس گرفتیم.
علــی مــرادی ،رئیـ ــس فدرا ســیون وز نــه بــرداری
در این باره گفت :ما در این چند هفته پیگیری های
الزم را انجــام دادیم؛ اما هنــوز اخبار موثقــی دریافت
نکردیم .روز گذشته با مسئوالن کمیته ملی المپیک
جلســه داشــتیم و این مســئله را مطرح کردیــم .قرار
شــد که از طریق کمیته هم این پیگیری ها جدیتر

دادنامه
کالســه پرونــده 960616 :شــماره دادنامــه 96/7/29-9609976793803572 :مرجــع
رســیدگی :شــعبه  8شــورای حل اختالف اصفهان  /خواهان :حسن قربانی ســینی نشانی:
اصفهــان  ،خ زینبیه ایســتگاه یــزدان کــوی رامین پــال ک  / 18وکیل :علی شــیرزاده نشــانی:
اصفهان نبش ســه راه ســیمین طبقه ســوم داروخانه ســالمت  /خوانده :مریم جمشیدی
نشــانی :مجهول المــکان /خواســته :مطالبه دویســت میلیون تومــان وجه  4فقــره چک /
گردشــکار :شــورا با عنایت به محتویــات پرونده و نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم رســیدگی
را اعــالم و به شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد .رای قاضــی شــورا :در خصوص
دادخواست حسن قربانی بطرفیت مریم جمشیدی به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000
ریال وجه چهــار فقره چک بــه شــماره هــای  95/4/30-632014و  95/8/30-632015و
 95/9/15-632016و  95/8/10-632017به عهده بانک کشــاورزی به انضمام خســارات
دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواســت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی
و اینکه خوانــده با ابــالغ قانونی وقــت و انتظار کافی در جلســه شــورا حاضر نشــده و در قبال
دعوی و مســتندات ابــرازی خواهان ایــراد و تکذیبی بــه عمل نیــاورده و مســتندات ابرازی
نیز حکایت از اشــتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کنــد .علی هذا ضمن ثابت
دانستن دعوی به استناد مواد  522 ،519 ،198قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ،310،309
 349،307،249،315قانــون تجــارت حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ
 200/000/000ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت  2/740/000ریال به عنوان خســارت
دادرسی به پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ  95/4/30و  95/8/30و  95/9/15و
 95/8/10لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان
صادر و اعالم می گردد .رای صــادره غیابی و ظرف  20روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در این
شــعبه خواهد بود و پس از اتمــام مهلت واخواهی ظرف مدت بیســت روز پــس از ابالغ قابل
تجدیدنظرخواهی در محا کم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد .م الف25724/
شعبه  8شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
کالســه پرونــده  / 960209مرجــع رســیدگی :شــعبه  29شــورای حــل اختــالف اصفهــان /
خواهان :بهمن ببریان نشانی :اصفهان  ،بلوار شفق کوی نور ساختمان پارسیان واحد 64
 /خواندگان :ایمان احمدی زهرانی نشانی :مجهول المکان /خواسته :مطالبه وجه چک /
گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و
اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای
می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست بهمن ببریان بطرفیت ایمان احمدی
زهرانی به خواسته مطالبه مبلغ  30/000/000ریال یک فقره چک 95/08/26-2/026241
به عهده بانک ســپه شــعبه آزادگان اصفهان به انضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیه با
توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه
و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه  96/3/10و عدم حضوری خوانده
در جلسه رسیدگی مورخه  96/4/3و اقرار خوانده در جلسه رسیدگی شورا پیرامون خواسته
خواهان و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده
و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت
وجه چک نماید ارایه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه
مــورخ  96/4/3و با احراز اشــتغال ذمه ی خوانده و اســتحصاب دین و مســتندا به ماده 11
قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310و311و 313از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب
مجتمع تشخیص مصحلت نظام به ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و519و 522قانون
آیین دادرســی مدنی حکم بــه محکومیت خواندگان بــه صورت تضامنی بــه پرداخت مبلغ
 30/000/000به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک
تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 1/535/000
ریال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.
رای صادره حضوری و ظرف مدت  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محا کم عمومی
حقوقی اصفهان می باشد .م الف25718/
شعبه  29شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
کالسه پرونده  / 960722مرجع رسیدگی :شعبه  9شورای حل اختالف اصفهان  /دادنامه:
 960-1990مورخ  / 96/7/30خواهان :رامین نکوئیان نشانی:اصفهان دروازه تهران کوچه
دبیرستان حافظ بن بست شاد پال ک  / 15وکیل:فاطمه مظاهری نشانی :اصفهان
چهارباغ باال مجتمع تجــاری کوثر طبقه هفتم واحــد  / 908خواندگان -1:مرتضی

شــود .البته قبل از این هــم کمیته ملی المپیــک ایران
بــه همتــای آمریکایــی نامــه نــگاری کــرده؛ امــا جوابــی
دریافت نکرده است .ما هم با کمیته برگزاری مسابقات
و مسئوالن فدراســیون جهانی نیز رایزنی کردیم تا روند
صدور ویزای کاروان ایران تسریع شود.
وی افزود :دیگر چیزی تا شــروع مسابقات جهانی باقی
نمانــده و ما تمــام پیگیری هــا را انجام دادیــم .حتی به
صورت مکتوب از وزیر ورزش هم تقاضا کردیم تا از مراجع
خارج از ورزش نیز این ماجــرا را پیگیری کند .تیم فعلی

رشیدی نشــانی :مجهول المکان  -2زهرا هنری فرد نشــانی:اصفهان خ خواجو پال ک /78
خواســته :مطالبــه مبلغ چهل و هشــت میلیــون ریال وجــه  5فقره چــک به انضمــام مطلق
خسارات دادرسی  /گردشــکار :با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای
محترم شــورا ضمن ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .رای
قاضی شــورا :در خصوص دعوی آقای رامیــن نکوئیان فرزنــد محمد با وکالــت خانم فاطمه
مظاهری به طرفیت آقای  -1مرتضی رشیدی فرزند عیسی  -2زهرا هنری فرد فرزند مجتبی
به خواســته ی مطالبه مبلغ چهل و هشــت میلیون ریــال وجه 5فقره چک به شــماره های
 595242-595240-595239-595238-595237همگــی عهــده ی بانــک صــادرات
شــعبه پلدختر به انضمام مطلق خســارات دادرســی با توجه به اوراق و محتویــات پرونده و
صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و با عنایــت به وصف تجریدی بودن
چک موصوف بقــای اصول مســتندات در ید خواهــان که ظهور در اشــتغال ذمــه خوانده و
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ قانونی از
طریق نشر آ گهی و خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ واقعی در جلسه دادرسی شرکت ننموده
و هیچگونه الیحه و دفاعیــه ای مبنی بر عدم دین و برائت ذمه خود را ارســال و ارایه ننموده
لذا شورا دعوی خواهان را مقرون بر صحت تلقی و مستندا به مواد  310و  313قانون تجارت
و 198و515و 519قانــون آییــن دادرســی مدنی حکم بــر محکومیــت تضامنی خوانــدگان به
پرداخــت مبلغ چهل و هشــت میلیــون ریال بابــت اصل خواســته و مبلغ یک میلیــون ریال
بابت هزینه داردسی و هزینه نشــر آ گهی با احتســاب اجرای احکام و حق الوکاله وکیل طبق
تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک های موصوف  595237مورخ
 91/12/25به مبلغ پانزده میلیون ریال و  595238مورخ  92/1/30به مبلغ ده میلیون ریال
و  595239مورخ  92/2/30به مبلغ ده میلیون ریال و  595240مورخ  92/3/30به مبلغ ده
میلیون ریال و  595242مورخ  92/1/15به مبلغ سی میلیون ریال لغایت تاریخ اجرای حکم
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی محســوب و ظرف مدت بیست روز
پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از
محا کم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .م الف25745 /
شعبه  9شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
کالســه پرونده  960126ش /5مرجع رســیدگی :شــعبه  5شــورای حــل اختــالف اصفهان /
شماره دادنامه 9609976793501071 :مورخ  / 96/4/19خواهان :محمدحسین قائدی
نشانی:اصفهان ملک شهر خ شهید صادقیان ک شمشاد مجتمع کسری واحد  / 8خوانده:
شعبانعلی ولی زاده نشانی :مجهول المکان  /گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا قاضی شورا ختم
رسیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص
دعوی محمد حسین قائدی فرزند محمدرضا به طرفیت شعبانعلی ولی زاده فرزند اهلل مراد
به خواسته ی مطالبه مبلغ  8/000/000ریال بابت خسارات وارده ناشی از تصادف به انضمام
هزینه دادرسی و مبلغ  1/500/000ریال بابت هزینه کارشناسی با توجه به محتویات پرونده،
کپی مصدق صورتجلسه و کروکی تصادف و نظریه رسمی کارشناسی و کارت خودرو پیوست
پرونده و با توجه به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مورخ  96/1/14که خسارت وارده
مربوط به این تصادف را مبلغ  8/000/000ریال برآورد کرده است و همچنین کروکی فرضی و
صورتجلسه تصادف مورخ  95/11/29که براساس آن خوانده مقصر حادثه شناخته شده،
فلذا با توجه به جمیع جهات معنونه و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و عدم ارسال
الیحه دفاعیه از طرف ایشــان در مقابــل دعوی مطروحه لذا شــورا دعوی خواهــان را به نظر
وارد و ثابت دانســته و به اســتناد مواد 1و 2قانون مســوولیت های مدنی و مواد  198و  515و
 519قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 8/000/000
ریال بابت خسارت وارده ناشــی از تصادف و همچنین پرداخت مبلغ  1/500/000ریال بابت
هزینه کارشناســی و همچنین پرداخت  1/175/000ریال بابت هزینه های دادرسی در حق
خواهان صادر و اعالم می نماید.
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بعد از
آن قابل تجدید نظرخواهی در محا کم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .م الف25720 /
شعبه  5شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
کالسه پرونده  / 960652مرجع رســیدگی :شعبه  7شــورای حل اختالف اصفهان  /شماره
دادنامه / 96/7/30-9609976793702877 :خواهان :حسن قربانی سینی فرزند علی
نشانی :اصفهان خیابان زینبیه ایســتگاه یزدان کوی رامین پال ک  / 18خواندگان -1 :انعام

ایران جزو بهترین تیم های تاریخ این رشــته محسوب
می شــود و حتــی در صورتی که  ۱۰کشــور محــروم هم در
این رقابت ها حضور داشتند ،ما جزو مدعیان قهرمانی
بودیــم .وزنــه بــرداران در وضعیتی قــرار دارند کــه عالوه
بر کســب مدال ،به دنبال رکوردشکنی هســتند و از نظر
تیمی نیز وضعیت ما بسیار عالی است.
رئیــس فدراســیون وزنــه بــرداری تصریــح کــرد :اقــدام
آمریکایی ها در بــه تاخیر انداختن پروســه صــدور ویزا،
از عرف بیــن المللی و پروتــکل های فدراســیون جهانی

خارج اســت .ایــن تاخیر پذیرفتنی اســت .بــه نظرم
حتی بــرای کمیته برگزاری مســابقات هم این تاخیر
در رونــد صدور ویــزا قابل هضم نیســت .بــرای ما نیز
جــای تعجــب دارد کــه آمریکایی هــا زیر یــک تفاهم
بین المللی زده اند .ســال گذشــته میزبانی از مالزی
به دلیل مشــکالت مالی گرفته شــد و به آمریکا داده
شــد .پس این کشــور نیز باید اســتانداردهای الزم را
داشته باشد.
مــرادی با اشــاره بــه اینکــه در صــورت غیبــت ایران،
کیفیــت مســابقات جهانی به شــدت افت مــی کند،
گفت :بارهــا فدراســیون جهانی اعالم کــرده که عدم
حضور تیم ایران باعث پایین آمدن کیفیت رقابتها
می شــود .این را هــم بگویم کــه ما حتــی بلیت های
ملی پوشــان را تهیه کردیــم .فقط بــرای  ۴عضو تیم
ملی یعنی کیانوش رســتمی ،بهداد سلیمی ،سعید
علی حسینی و ســهراب مرادی بلیت بیزنس کالس
گرفتــه شــده و بقیــه از جملــه خــودم بلیــت کالس
عادی داریم .حتی هتلمــان را برای اقامت در آمریکا
هماهنــگ کردیــم و امیدواریم که در روزهــای آینده
ویزای ملی پوشان ایران به صورت کامل صادر شده
باشــد .رئیس فدراســیون وزنه بــرداری در پایــان نیز
مصیب وارده بابت زلزله اخیر مناطق غربی کشــور را
به بازماندگان تسلیت گفت و از مسئوالن کشور برای
رفع مشکالت این افراد کمک خواست.

اهلل محمود خانی فرزند ســعد اله  -2بهمن برفی نشــانی :هر دو مجهول المکان  /خواسته:
صدور حکم محکومیت مجموعا  50/000/000ریال چک و ســفته به شــرح دادخواســت -2
خســارت تاخیر تادیه چک و سفته تا زمان وصول کامل  -3خســارت و هزینه های دادرسی
و حق الوکاله وکیل  /گردشــکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح
ذیل مبادرت بصدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی آقای حسن قربانی
ســینی فرزند علی با وکالت آقای علی شــیرزاده به طرفیت آقایان  -1انعــام اهلل محمود خانی
فرزند ســعد اله  -2بهمن برفی به خواســته صدور حکم محکومیت مجموعــا پنجاه میلیون
ریال بابت چک و سفته به شرح دادخواست  -2خســارت تاخیر تادیه چک و سفته تا زمان
وصول کامل  -3خســارت و هزینه های دادرســی و حق الوکالــه وکیل با توجه بــه محتویات
پرونده و مفــاد دادخواســت تقدیمی توســط وکیــل خواهــان و تصویر مصدق چک شــماره
 853406/21بانــک ملــت بــه تاریــخ  89/9/20بــه مبلغ ســی میلیون ریــال و گواهــی عدم
پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و فتوکپی مصدق سفته به شمراه خزانه داری
کل  0868549ســری غ به مبلغ بیســت میلیون ریال و ارایه الیحه دفاعیه وکیل خواهان به
شماره  9610096793701095مورخ  96/6/29و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی
مــورخ  96/7/1و عــدم ارایه الیحــه و دفاعیه به شــورا لذا بــه اســتناد مــواد  310و  313قانون
تجــارت و  198و  515و  522و  519قانــون آیین دادرســی مدنی حکم بــه محکومیت خوانده
ردیف اول به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت چک فوق الذکر به مبلغ سیصد و هفتاد و
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 89/9/20
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و در خصوص دعوی به طرفیت آقای بهمن برفی مبنی
بر محکومیت وی به پرداخت وجه چک شــماره  853406/21به جهت عدم رعایت مهلت
طرح دادخواست به استناد مشمول مرور زمان به استناد بند  11ماده  84قرار رد دعوی صادر
و ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محا کم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد و
محکومیت خوانده ردیف دوم آقای بهمن برفی به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال وجه
سفته شماره خزانه داری کل  0868549سری/ع به استناد مواد  307و  306قانون تجارت و
 522 - 519 - 198قانون آیین دادرسی مدنی و مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ  96/5/8صادر و اعالم می گردد .
رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز قابل واخواهی در این شــعبه و ظرف بیست روز پس از
آن قابل تجدیدنظرخواهی در محا کم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .م الف25730 /
شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام حقوقی شــعبه  4اصفهان در نظر دارد جلســه مزایــده ای در خصوص پرونده
اجرایی کالســه  961491ج4/له ســید مهدی حســینی و علیه منصــور جان نثــاری مبنی بر
مطالبه مبلغ  1/262/705/088ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای
دولتــی در تاریــخ  96/9/21ســاعت  11صبح در محــل اجرای احــکام دادگســتری اصفهان
طبقه زیرزمین اتاق  15جهت فروش  15/674حبه مشاع از  72حبه شش دانگ ملکی با
مشخصات مندر ج در نظریه کارشناسی که ذیال در ج شده اســت ملکی آقای منصور جان
نثاری و ا کنون در تصرف مالکانه/مالک می باشــد توســط کارشناســی رسمی دادگستری
به شــرح ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیــده برگزار نماید.
طالبین خرید می توانند ظرف  5روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک
بازدید و با همراه داشــتن  10درصد بهــا به صورت نقد یــا چک تضمین شــده بانک ملی در
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند.
پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس
از پرداخــت تمام بهــای آن صــورت خواهــد گرفت .هزینــه های اجرایــی بر عهــده محکوم
علیه می باشــد.اوصاف ملک مورد مزایده :احترامـ ًـا عطف به ابالغ شــماره  961491مور خ
 96/6/5در خصوص ارزیابی پال ک ثبتی  3100/20بخش  1اصفهان با شماره ثبت 29712
صفحه  503دفتر 163؛ واقع در اصفهان  -خیابان جهاد  -کوی شاداب  -انتهای بن بست
باغ قربانی؛ به اســتحضار می رســاند پس از مطالعه پرونده و اطالع از دســتور مقام محترم
قضایــی در تاریــخ  96/6/9بــه اتفــاق آقای حســینی و بــا حضور آقــای جان نثــاری مالک
ســاختمان از محل معرفی شــده بازدید ،معاینه و اندازه گیری به عمل آمد و گزارش آن به
شرح ذیل تقدیم می گردد .ســاختمان مذکور دارای پروانه ساختمانی شماره 11/9446
مور خ  28/5/85مجوز مسکونی در حد چهار سقف دارد.
این ملــک  236/84مترمربع عرصــه و حــدود  574مترمربع زیربنــا دارد که عرصــه بعد از
عقب نشــینی طبق پروانه  219/53متر مربع است .کارهای اجرا شده در حال حاضر سه
طبقه روی پیلوت با اســکلت بتن آرمه ،ســقف تیرچــه بلوک ،یک واحــد ( )-60و زیرزمین

ورزش

روز

مرد افسانهای جودو
همچنان بدون شکست
رقابتهای جودو قهرمانی آزاد جهان با کسب
یک طالی دیگر توســط اعجوبه ســنگین وزن
فرانســوی جهــان بــه پایــان رســید.به گــزارش مهــر،
مســابقات جــودو قهرمــان جهــان تنهــا در وزن آزاد و بــا
حضور  ۵۸جودوکار از  ۲۸کشور به میزبانی مرا کش برگزار
شد .در بخش مردان ۴۰ ،جودوکار به روی تاتامی رفتند
که برابر با پیش بینی ها« ،تدی رنر» موفق شد با شکست
همه رقبا به مــدال طال دســت پیدا کــرد .این جــودوکار
تنومندفرانسویبابرتریمقابلنمایندگانقرقیزستان،
گرجستان ،تونس ،مغولستان و کوبا راهی مبارزه نهایی
شد .از آن ســوی میدان هم «توما نیکیفروف» از بلژیک
راهی مبارزه نهایی شد .دیدار این دو جودوکار سنگین
وزن یک مبارزه تماشایی بود .اجرای فن «سوی گایش»
از سوی رنر ،اولین «وازاری» را به نام وی روی تابلو نتایج
ثبت کرد .تــاش جودوکاربلژیکــی برای جبــران امتیاز از
دســت رفته ثمری نداشــت و «اســوتوگاری» رنر دومین
امتیــاز را بــه نــام وی ثبــت کــرد تــا ایــن فرانســوی بــرای
هفتمین سال متوالی بدون شکست باقی بماند« .رنر»
بعد از کسب مدال طال و نشان دادن  ۱۰انگشت خود به
نشانه کسب دهمین مدال طالی جهان به خبرنگاران
گفت :مــن امــروز آمادگــی آرمانــی نداشــتم و رقبــای من
سرسخت و آماده بودند؛ ولی آمده بودم که طالی دیگر
را بــه کارنامــه خــود اضافــه کنــم.دو طــای المپیــک و
 ۱۰طالی جهان را دارم و از این موضوع خوشــحالم.این
دهمین مدال طالی جهانی «رنر» محسوب می شد که
باعث شد وی را «امپراطور جودو جهان» خطاب کنند.
وی آخرین بار در مسابقات آزاد قهرمانی جهان در سال
 ۲۰۱۰ژاپن در یک مبارزه بازنده تاتامی را ترک کرد و پس از
آن در هفت سال متوالی هیچ شکستی در کارنامه خود
نداشته است .شایان ذکر است تیم ملی جودو ایران در
این دوره از مسابقات نماینده ای نداشت.

حذف خالدان
از تنیس فیوچرز ترکیه
شاهین خالدان از جدول انفرادی تنیس فیوچرز ترکیه
با شکســت برابر نماینده میزبان حذف شــد.به گزارش
ایســنا ،در مســابقات تنیس فیوچرز ترکیــه ،یک تنیس
باز دیگر ایران از جدول انفرادی حذف شــد .در دور دوم
جدول مقدماتی انفرادی ،شــاهین خالــدان برابر کوریا
کریچ از ترکیه بازی کرد که با نتیجه ۲بر صفر ( ۶-۳و)۶-۴
شکستخوردوحذفشد .اودر دوراولنمایندهبلژیک
را شکست داده بود.
مـ ــحسن ح ــسین زاده دیگــر نماینــده ایــران در دور
اول جــدول مقدماتــی از بــازی مقابــل نماینــده رژیــم
صهیونـ ــیستی خــودداری کــرد .بـ ــه ایــن ترتیــب کار
نمایندگان ایران در جدول انفرادی به پایان رسید.

برای انباری و ساختمان بدون آسانسور است .طبقات  -60و اول و دوم تیغه چینی شده
بعضــا دارای نواقص
ولی طبقه ســوم فقط دیــواره های اطراف اجرا شــده ،تیغــه چینی ها
ً
است .در پشت بام دست انداز و شیب بندی اجرا شده که حدود  50متر مربع آن در اثر مرور
زمان تخریب شــده اســت .در طبقه ( )-60و ســقف پارکینگ گچ و خا ک اجرا شده و طبقه
جمعا یک واحد مســکونی مجــوز دارد .این
ســوم به عنوان مکمل طبقــه دوم و دو طبقــه
ً
ساختمان در انتهای کوچه بن بست قرار دارد که در زمان بازدید در قسمت انتهایی کوچه
راه دسترسی ماشین رو ندارد .با توجه به موارد فوق و در نظر گرفتن عوامل موثر در موضوع
و موقعیــت ملــک و نیــز وضعیــت عرصــه و تقاضــا در بــازار ،قیمت شــش دانگ ســاختمان
احداث شده در زمان بازدید ،مبلغ  5/800/000/000ریال معادل پانصد و هشتاد میلیون
تومان و اعالم می گردد.م الف25658/
شعبه  ۴اجرای احکام حقوقی اصفهان
آ گهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام حقوقی شعبه  20اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده
اجرایی کالســه961622ج 20/له فاطمه شــرافت و علیه جمشــید کریمی مبنی بر مطالبه
مبلــغ  3/772/192/466ریــال بابــت محکــوم بــه و هزینه هــای اجرایی و حــق االجرای
دولتی در تاریــخ 96/9/19ســاعت  10صبــح در محل اجرای احــکام دادگســتری اصفهان
طبقه زیرزمین اتاق  15جهت فروش  44/356حبه مشــاع از  72حبه شــش دانگ ملکی
با مشــخصات مندر ج در نظریه کارشناســی که ذیال در ج شــده اســت ملکی آقــای محکوم
علیه و ا کنون در تصرف آقای نصر می باشــد توسط کارشناس رســمی دادگستری به شرح
ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصــون از تحریر طرفین واقــع گردیده برگزار نمایــد .طالبین
خرید می توانند ظرف  5روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید
و بــا همراه داشــتن  10درصــد بها به صــورت نقد یا چــک تضمین شــده بانک ملــی در وجه
اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شــرکت نمایند .پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت
برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخــت تمام بهای ان صورت
خواهد گرفت .هزینه های اجرایی بــر عهده محکوم علیه می باشــد /.اوصاف ملک مورد
مزایده :احترما بازگشت به قرار صادره به شماره 961622ج  20مور خ  96/6/12آن شعبه
محتــرم بــا موضــوع ارزیابی یــک بــای آپارتمان به شــماره پــال ک ثبتــی  1983فرعــی از یک
اصلــی مفروز و مجــزا شــده از  1509فرعــی اصلی بخــش  14ثبت اصفهــان به اســتحضار می
رســاند اینجانبان کارشــناس منتخب هیئت ســه نفره کارشناســی با همراهی و راهنمایی
خانــم فاطمه شــرافت (خواهــان)در محل قــرار کارشناســی بــه آدرس اصفهــان  -خیابان
خیــام  -کوچــه شــهید فراقدانــی  -کوچه شــهید فروجانی بــن بســت بوســتان انتهای بن
بســت  -پال ک جنوبی حاضر و نســبت به بررســی محلی ،اســتماع اظهارات خواهــان و نیز
ســا کنین در محل اقدام و ســپس با حضور در محلی شــعیه نســبت مطالعــه پرونده اقدام
گردید و نتیجه بررســی ها به شــرح زیر تقدیم می گردد .پــال ک ثبتی مورد نظر دارای ســند
تک برگی به شــماره 4079د  91 /و بصورت یک باب اپارتمان با کاربری مســکونی ،واقع در
طبقه دوم واحد شرقی یک ساختمان چهار طبقه  6واحدی (طبقه همکف و اول هر کدام
یک واحد ،طیقه دوم ســوم و چهارم هر کدام یکواحد  9پارکینگ  5انباری ها در زیررمین)
بــوده و دارای مســاخت  136/07متــر مربع مــی باشــد .همچنیــن آپارتمان مذکــور دارای
قدرالســهم از عرصه و مشــاعات و ســایر مشــترکات بوده و حقوق از تفاقی آپارتمــان مذکور
حق دسترســی به حیاط مشــاعی ندارد .پال ک مذکــور دارای پارکینگ قطعــه یک تفکیک
در زیرزمین به مساحت  10/75متر مربع و انباری قطعه شــش قطعه تفکیکی به مساحت
 5/75متر مربع می باشد اشترا ک برق و گاز مجزا و اشترا ک آب بصورت مشترک می باشد.
ســالن دارای کف ســرامیک ،دارای بالکــن ،دیوارهــا کاغذ دیواری ،ســقف کنــاف کاری و
اشپزخانه دارای کف سرامیک ،دیوار ها کاشی ،کابینت  MDFاتاق های خواب دارای کف
سرامیک ،کاغذ دیواری و دستگاه سفید کاری ،درهای داخلی چوبی ،درها و پنجره های
بیرونی آلومینیومســرویس های بهداشتی شــامل حمام و توالت کاشی و سرامیک ،نمای
ساختمان ترکیبی از ســنگ ،آجر و چوب ،کف پارکینگ موزائیک می باشد.
سیســتم ســرمایش شــامل کولــر ابــی و اســپلیت بــوده و گرمایــش پکیــج و رادیاتــور بوده و
همچنین اســکت ســاختمان بتونی با ســقف تیرچه و بلــوک و قدمت ســاختمان حدود 5
سال دارای یک دســتگاه آسانســور می باشــد .نتیجه :با توجه به موقعیت محل ،نوع بنا،
کلیــه امتیازات و اشــترا کات ،مصالــح مصرفی و قدمــت بنا و ســایر عوامل موثــر در ارزیابی،
ارزش روز شش دانگ اپارتمان فوق الذکر معادل ( 6/123/000/000شش میلیارد و یکصد
و بیست و ســه میلیون ریال) معادل ششصد و دوازده میلیون و ســیصد هزار تومان براورد
و اعالم می گردد.م الف25719/
شعبه  20اجرای احکام حقوقی اصفهان

